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دهی به شکلجغرافیا به عنوان بستر تاریخ همواره نقش مهمی در 

تحوالت تاریخی ایفا کرده است. بیان وضعیت جغرافیایی یک منطقه از 

شود و حیث موقعیت و اقلیم سبب درک بهتر رویدادهای سیاسی می

حتی بسیاری از مجهوالت و نکات مبهم تاریخی را قابل فهم خواهد 

های کیفی و به دنبال یافتن عوامل کرد. این پژوهش، از نوع پژوهش

گیری حدود سرحدّات حکومت طاهریان است. ایی مؤثر بر شکلجغرافی

اتکا منابع تاریخی بر ارائة گزارش رویدادهای سیاسی، ناخواسته سبب 

گیری آن حوادث شده است. توجهی مورّخان و راویان به مکان شکلکم

نگارانه، بر این اساس برای بازشناسی قلمرو طاهریان از منابع غیرتاریخ

های جغرافیایی استفاده شده است. تاکنون نقش عوامل ویژه کتاببه

جغرافیایی در تشکیل سرحدات حکومت طاهریان، موضوع پژوهش 

مستقلی قرار نگرفته و فقط در چند کتاب مرتبط با تاریخ سلسله طاهری 

صورت گذرا و کلی به حدود جغرافیای سیاسی آنان اشاراتی شده به

های چهارگانه ان بر مبنای جهتاست. در نوشته حاضر سرحدات طاهری

و با حفظ ترتیب تاریخی حاکمان طاهری دوباره ترسیم شده است. در 

های موجود در چند  اطلس معتبر داخلی و پایان با مراجعه به نقشه

های مزبور های منابع مکتوب و نقشهخارجی، میزان انطباق گزارش

 ای جدید پیشنهاد شده است.اعتبارسنجی  نقشه
 

های ها، اطلسطاهریان، قلمرو، سرحدات، ناهمواری ان کلیدی:واژگ

 .تاریخی

 

Geography as a platform for history has always played 

an important role in shaping historical developments. 

Statement of the geographical situation of a region in 

terms of location and climate makes it easier to 

understand political events and even understand many 

obscure historical issues. This research is a type of 

qualitative research that seeks to find the geographic 

factors affecting the formation of the boundaries of the 

Taherian government. The reliance of historical 

sources on the reporting of political events has 

unintention caused historians and narrators to be 

underestimated ally where the events took place. 

Accordingly, non-historiographical sources, especially 

geographic books, have been used to identify Taherian 

territory, so far, the role of the geographic factors in the 

formation of the frontiers of the Taherian government 

has not been the subject of in dependent research, and 

only in some books related to the history of the Taheri 

dynasty have been tran siently and generally referred to 

the limits of their political geography. 

In the present paper, the borders of Taherian 

keeping the historical order of the rulers of Taheri. 

Finally, by referring to the map sin some valid 

domestic and foreign atlases, the degree of compliance 

of written sources reports and these maps has been 

proposed as a new map validation. 
 

Keywords: Taherian, territory, borders, 

unevenness, historical atlases. 
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 مقدمه. 1

فقدان گزارش دقیق منابع تاریخی پیرامون جغرافیای 

های کهن و عدم ثبات سیاسی سیاسی حکومت

های مزبور به ویژه در مناطق سرحدی، حکومت

سبب ابهام در تعیین و بازترسیم حدود مرزهای 

سیاسی آنان شده است. شواهدی از وجود سنت 

های متعلق به جغرافیای سیاسی در نگارش نقشه

کهن تاریخ ایران در دست نیست و اگر های دوره

شده، ها ترسیم میهایی توسط حکومتچنین نقشه

 باقی نمانده است. 

قلمرو، جمعیت، حکومت و حاکمیت، عوامل 

چهارگانه ایجاد و بقای یک دولت در گذشته و 

. قلمرو یا (901: 9831)طاهری، امروز بوده و هستند 

عمال ای است که دولت در آن اسرزمین، ناحیه

کند و بدون آن امکان ایجاد دولت حاکمیت می

. قلمرو (981: 9831)حاتمی؛ علیزاده، وجود ندارد 

شود که در ها توسط مرز از یکدیگر متمایز میدولت

)گوردون شد دنیای پیشامدرن به آن سرحد اطالق می

های متعددی که رغم پژوهش. به(911: 9811ایست، 

در قالب کتاب و مقاله،  درباره تاریخ سیاسی طاهریان

عرضه شده است تا کنون پژوهش مستقلی درباره 

تعیین حدود سرحدات حکومت طاهریان انجام نشده 

ترین اطالعات ناظر بر جغرافیای سیاسی است. بیش

های تألیفی مربوط به حکومت طاهریان در کتاب

 طاهریان قابل دستیابی است.

یان نخستین کتاب مستقل و مفصل درباره طاهر

، تألیف سعید نفیسی تاریخ خاندان طاهریکتاب 

است. ظاهرا او در پی نوشتن کتابی چند جلدی 

پیرامون تاریخ خاندان طاهری بوده اما تنها به نگارش 

جلد نخست آن توفیق یافته است و کتاب پیشینه 

خاندان طاهری و تحوالت سیاسی دورة حکومت 

. (8: 9883)نفیسی، شود طاهر بن حسین را شامل می

تنها توجه جغرافیایی در این کتاب پرداختن به میزان 

های مالیات شهرهای قلمرو این خاندان در بخش

. امیر اکبری، (880-811)همان: پایانی کتاب است 

تاریخ حکومت طاهریان از آغاز فصل یازدهم کتاب 

را به بررسی ساختار نظام کشوری و لشکری  تا انجام

ست. وی در ابتدای این طاهریان اختصاص داده ا

فصل، بخش بسیار کوتاهی را به جغرافیای قلمرو 

حکومت طاهری اختصاص داده و همچون نفیسی 

تنها به فهرست شهرهای قلمرو عبداهلل بن طاهر 

مندرج در گزارش ابن خردادبه بسنده کرده است 

طاهریان خراسان سلسله . کتاب (111: 9831)اکبری، 

مهدی یادگاری، از تألیفات ، تألیف عبدالاز یادرفته

قدیمی اما تازه انتشار یافته پیرامون حکومت طاهریان 

نامه است. این کتاب در واقع تلفیقی از ترجمة پایان

عربی کارشناسی ارشد عبدالمهدی یادگاری در 

دانشگاه آمریکایی بیروت و رساله دکتری وی در 

دانشگاه تهران است. یادگاری بخش کوتاهی از 

تاً مفصل خود را به تعیین حدود مناطق کتاب نسب

: 9831)یادگاری، نفوذ طاهریان اختصاص داده است 

. وی در یک استنتاج عجیب به تخمین (11-909

حدود مساحت حکومت طاهریان پرداخته و آن را 

)همان: مایل مربع اعالم کرده است  9810300تقریباً 

. رقم مزبور با احتساب مساحت کل ایران (901

، افغانستان، بلوچستان، سند، ترکستان، تفلیس، کنونی

. جا()همانارمنستان و ترکیه به دست آمده است 

که از معدود تألیفات گروهی و  تاریخ جامع ایران

جدید پژوهشگران ایرانی در قالب یک دورة کامل 

دارد که  «طاهریان»ای با عنوان تاریخ ایران است مقاله

ومت طاهریان نشده در سراسر آن یادی از قلمرو حک

. در مقاالت منتشر (830-801/ 1: 9818)کیوانی، است 
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شده پیرامون تاریخ حکومت طاهریان، تاریخ محلی 

و جغرافیای تاریخی شهرهای خراسان نیز توجهی به 

سرحدات این حکومت نشده است. برای نمونه 

های واکاوی اوضاع قهستان در قرن»اگرچه مقاله 
بارة ترسیم سرحدات ایالت در «سوم و چهارم هجری

های های سوم و چهارم قمری آگاهیقهستان در سده

اما به  (10-81)جعفری؛ کجباف: مناسبی ارائه کرده 

موقعیت سرحدی این ایالت در دورة طاهریان 

اوضاع ». مقاله (11)همان، ای نشده است اشاره
 «سیاسی بست در عصر اول عباسی تا پایان طاهریان

مرکز بر اوضاع سیاسی شهر بست به نیز با وجود ت

گذاری شورش این شهر در دلیل اشتباه در تاریخ

کمکی به  (901: 9831)عالمی، دوره طلحه بن طاهر 

شناسایی دوره خارج شدن و پیوستن دوباره شهر 

طور کند. همینبست به حوزه قلمرو طاهریان نمی

است در مورد تاریخ اعالم وفاداری مردم شهر بست 

ح بن نضر و پیوستن آنان به عیاران سیستان به صال

 «هرات از طاهریان تا تیموریان». مقاله (903)همان: 

تنها نام طاهریان به میان آمده و اینکه هرات پس از 

: 9813)کسایی، طاهریان به دست یعقوب لیث افتاد 

33). 

باتوجه به توضیحات یاد شده ارائه تصویری 

دود قلمرو منسجم و تا حد امکان دقیق از ح

طاهریان مد نظر مقاله حاضر قرار گرفته است. مقاله 

با روش کیفی از نوع تاریخی انجام شده و شیوه 

ای است. هدف های آن کتابخانهگردآوری داده

نوشتار حاضر، بازسازی و ترسیم مجدد سرحدات 

حکومت طاهری با تکیه بر عوارض جغرافیایی 

 مناطق مرزی قلمرو آنان است. 

 

 ت شمال و شمال شرق سرحدا

ق از سوی مأمون به 103طاهر ذوالیمینین در سال 

: 9818)گردیزی، حکومت خراسان منصوب شد 

نویسد . طبری به نقل از ابوحسان زیادی می(111

حکم مأمون برای تعیین قلمرو تحت حکمرانی 

طاهر، شامل جبال و خراسان و از مرز حلوان به 

. (3/311: 9831 )الطبری،سوی شرق تا خراسان بود 

تری از این قلمرو را حمزه اصفهانی، حدود دقیق

گزارش کرده و آن را شامل خراسان، سیستان، 

کرمان، قومس، طبرستان، رویان، دیناوند و ری 

. آن چه در این منابع (918)اإلصفهانی، بی تا: داند می

های زیر فرمان طاهر بن حسین بازتاب یافته، ایالت

حدود سرحدات آنها برای دستگاه است که احتماالً 

خالفت و حکومت طاهر، روشن بوده است اما 

سرحدات آنها به صورت دقیق قابل تعیین نیست. 

اگرچه تعیین حدود سرحدات حکومت طاهر بن 

های اندک و حسین و اسالف وی بر مبنای گزارش

توان حدود پراکنده منابع تاریخی آسان نیست اما می

نها را با درنظر گرفتن عامل شهرهای مرزی قلمرو آ

جغرافیا و موانع طبیعی عمده و تأثیرگذار، تاحدودی 

 تعیین کرد.

شهرهای شمال و شمال شرقی قلمرو طاهریان در 

عصر حکومت عبداهلل بن طاهر که در فهرست ابن 

خردادبه آمده شامل ترمذ، بخارا، خوارزم، چاچ، 

)ابن خردادبه، اشروسنه، سمرقند و فرغانه است 

که مسئولیت خراج آنها با فرزندان  (81-83م: 9331

مانع جغرافیایی  فقدان. (83)همان: اسد سامانی بود 

مهم میان خراسان و شهرهای جنوب دریاچه خوارزم 

سبب شد شهرهای این مناطق تا زمان آخرین امیر 

طاهری جزو قلمرو طاهریان باقی بماند. گزارش 
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خوارزم در دوره  تاریخی مبنی بر شورش در

طاهریان و یا نظارت مستقیم دستگاه خالفت بر این 

شهر وجود ندارد. اگر گزارش یگانه ابن خلدون قابل 

پذیرش باشد خلیفه مستعین در آغاز زمامداری 

محمد بن عبداهلل، حکومت برخی شهرها را به 

. (8/831: 9103)ابن خلدون، بستگان وی واگذار کرد 

بن طلحه حاکم مرو،  در این گزارش، منصور

. با )همان(سرخس و خوارزم معرفی شده است 

توجه به پیوستگی ناحیه سرخس تا مرز آمودریا 

گیری شود که شهرهایی از ایالت منطقی است نتیجه

اند مانند خوارزم که در جنوب آمودریا قرار داشته

در  (111، 111: 9811)لسترنج، جرجانیه و هزاراسب 

اند. بنابراین ت طاهری بودهشمار مستملکات حکوم

مرز شمالی حکومت طاهریان تا خوارزم امتداد 

داشته و دریاچه خوارزم از آغاز تا سقوط حکومت 

طاهری به عنوان مرز طبیعی این حکومت در 

 سرحدات شمالی نقش ایفا کرده است.

از آغاز استقرار حکومت طاهری در شرق ایران، 

رت را در دست خاندان سامانی در منطقه فرارود قد

داشتند. مأمون پیش از ترک خراسان دستور داده بود 

فرزندان اسد بن سامان به حکومت شهرهای منطقه 

فرارود منصوب شوند و بر این اساس نوح بر 

سمرقند، احمد بر فرغانه، یحیی بر چاچ و اشروسنه 

. (811: 9818)گردیزی، و الیاس بر هرات حاکم شدند 

ر منطقه فرارود به صورت حکمرانی فرزندان اسد ب

یابی طاهر در خراسان، مستقل نبود و پس از قدرت

مناطق یادشده در حوزه قلمرو طاهر محسوب 

های تاریخی مختلف، معموال شدند. در دورهمی

آمودریا و گاهی سیردریا به عنوان مرز طبیعی میان 

های مستقر در خراسان و فرارود قلمرو حکومت

ما درباره سرحدات شمال شرقی کردند؛ انقش ایفا می

حکومت طاهر بن حسین این امر کم رنگ است و 

تر است. آمودریا مرز نظامی نمایان -مسائل سیاسی

شد زیرا قلمرو طاهر بن حسین محسوب نمی

شهرهای سمرقند، فرغانه و اشروسنه در شمال 

آمودریا و جنوب سیردریا قرار دارند. حتی سیردریا 

طاهریان نبود زیرا چاچ در سمت کننده مرز هم تعیین

. (399: 9811)لسترنج، چپ این رود واقع است 

بنابراین نقش عوامل جغرافیایی در تعیین سرحدات 

شمال شرقی حکومت طاهر بن حسین بسیار ناچیز 

است و شرایط سیاسی بر عوارض جغرافیایی غلبه 

 دارد.

مرزهای شمال شرقی در دوره حکومت طلحه بن 

ر نکرد. تنها یک گزارش تاریخی در طاهر نیز تغیی

مورد ناآرامی در یکی از شهرهای منطقه فرارود 

وجود دارد. بر این اساس در ابتدای حکمرانی طلحه 

خالد به دستور مأمون وارد بن طاهر، احمدبن ابی

)ابن جا به اشروسنه لشکر کشید خراسان شد و از آن

. هدف این هجوم چه (1/931: 9811مسکویه، 

گذار نمودن مجدد کاوس، پادشاه اشروسنه خراج

و چه تثبیت اوضاع منطقه  (9/133: 9831)بارتولد، 

بوده باشد در هر  (911: 9831)اکبری، توسط مأمون 

ق 101حال بیانگر این احتمال است که در سال 

بخش شمالی اشروسنه یعنی  (1/33: 9811)باسورث، 

هایی که تحت امر یحیی بن اسد نبوده و قسمت

شده وسط کاوس حاکم محلی این منطقه اداره میت

گیری طلحه جزو جغرافیای سیاسی در اوایل قدرت

حکومت طاهری نبوده است. در خصوص اعزام 

احمد بن ابی خالد احتماالتی چون قصد جایگزینی 

او به جای طلحه در منطقه، نظارت بر طلحه و یا 

تجربگی طلحه جوان نیز مطرح شده است جبران کم
ٍ(-http://www.iranicaonline.org/articles/taheridlton, E

http://www.iranicaonline.org/articles/taherid-dynasty-
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23/08/2017 -dynasty). 

از حدود سرحدات قلمرو عبداهلل بن طاهر 

تری داریم؛ زیرا ابن خردادبه، فهرست اطالعات دقیق

داهلل، در شمار شهرهایی را که در روزگار عب

)ابن گذاران نیشابور بودند ثبت کرده است خراج

. سرحدات شمال شرقی در (81-81: 9331خردادبه، 

دوره عبداهلل بن طاهر تغییری نکرد و همچنان عوامل 

تری نسبت به مسائل سیاسی، نقش تعیین کننده

جغرافیایی در این مورد داشتند. چنانکه سیحون به 

دهنده قلمرو سیاسی ، پایانعنوان یک مانع طبیعی

طاهریان نبود و به گزارش ابن خردادبه مرز آنان تا 

چاچ امتداد داشت. بااینحال شاید بتوان این تعیین 

مرز را به نوعی با مسائل جغرافیایی نیز مرتبط 

دانست و این پرسش را پیش کشید که چرا قلمرو 

تر چاچ و به صورت ویژه طاهریان، مناطق شمالی

شده است؟ در پاسخ پیجاب را شامل نمیشهر اس

باید گفت که بیابان قالص یا قالس که حد فاصل 

میان چاچ و اسپیجاب است به عنوان مرزی طبیعی، 

های کرد و در سدهاین دو شهر را از هم جدا می

نخستین اسالمی همواره به عنوان ثغری در برابر 

. (80-11: 9811)شجاعی مهر، شد ترکان محسوب می

ید بتوان انتقال پایتخت از مرو به نیشابور را هم شا

بدین معنا تفسیر کرد که عبداهلل وضعیت مرزهای 

شمال شرقی را به اندازه مناطقی چون سیستان و 

 .(Elton, Ibid)دانسته است طبرستان نامطمئن نمی

پس از درگذشت عبداهلل بن طاهر، خلیفه واثق 

لملک قصد ابتدا به پیشنهاد وزیرش محمد بن عبدا

داشت اسحاق بن ابراهیم را حاکم خراسان کند اما 

بالفاصله منصرف شد و فرمان حکومت خراسان را 

. (919: 9831)شابشتی، برای طاهر بن عبداهلل فرستاد 

منهاج سراج بدون اشاره به این حادثه گزارش 

دار حکومت دهد که طاهر از سوی پدرش میراثمی

ای او منشور و لوا طاهری شد و خلیفه واثق هم بر

. (9/918: 9818)منهاج الدین سراج جوزجانی، فرستاد 

بنابراین سرحدات حکومت طاهر بن عبداهلل در آغاز 

حکومت وی برابر قلمرو پدرش بوده است. 

که در عصر عبداهلل بن طاهر، سیحون به درحالی

عنوان یک مانع جغرافیایی، سرحد شمال شرقی 

در دوره  شد،حکومت طاهری محسوب نمی

حکومت طاهر بن عبداهلل این مرزها به رود آمودریا 

محدود شد. عریض و عمیق بودن آمودریا سبب 

شد تا در طول تاریخ، همواره به عنوان یک مرز می

. شروع (91: 9811مهر، )شجاعیطبیعی، عمل نماید 

فرآیند تحدید مرزهای طاهر بن عبداهلل سیاسی بود و 

گشت که به اقدامات احمد بن اسد سامانی بازمی

حاکم فرغانه بود اما پس از مرگ برادرانش به عللی 

های بر حوزه (1/910: 9811)فرای، نامعلوم 

فرمانروایی آنان که شامل سمرقند، چاچ و اشروسنه 

 شد، دست یافته بود.می

ترین سند برای جدا شدن شهرهای فرارود از مهم

محدوده قلمرو طاهریان، ضرب سکه مسی )فلس( 

-333ق / 111توسط احمد در سمرقند در سال 

. از میان چهار پسر اسد، احمد جا()همانم است 331

توانست حکومت خود را در فرغانه تثبیت نماید و 

پس از او جانشین و فرزندش نصر به تدریج حوزه 

و خود را به سایر مناطق فرارود گسترش داد. قلمر

نصر، برادرش یعقوب را به چاچ و اسماعیل برادر 

و همه  (191: 9833)فرای، دیگرش را به بخارا فرستاد 

این اقدامات بدون هماهنگی با حکومت طاهریان 

انجام شد. در چنین شرایطی بود که امیر اسماعیل 

نی سامانی در بحران بزرگ حکومت طاهری یع

هجوم یعقوب لیث به خراسان کوچکترین کمکی به 

http://www.iranicaonline.org/articles/taherid-dynasty-
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حکومت نیشابور نکرد. بنابراین حکومت سامانی در 

اواخر عمر حکومت طاهری از آن مستقل و بر 

 .(839: 9831)اکبری، فرارود تسلط یافته بود 

طلبانه خاندان سامانی، گرچه تمایالت استقالل

عامل اصلی جدایی فرارود از جغرافیای سیاسی 

اهریان بود اما رود آمودریا به عنوان عاملی طبیعی ط

به استحکام مرز میان آنان کمک کرد. شاهد معتبر 

این استدالل، باقی ماندن حاکمیت هرات برای 

طاهریان است زیرا موقعیت جغرافیایی این شهر در 

جنوب آمودریاست و مانع جغرافیایی بزرگی بین این 

جزو متصرفات شهر و نیشابور وجود ندارد. هرات 

خاندان سامانی در دوره مأمون بود و حاکمیت آن به 

الیاس بن اسد تعلق داشت اما پس از مرگ وی مانند 

شهرهای شمالی آمودریا به احمد سامانی و خاندان 

وی نرسید و در قلمرو طاهریان باقی ماند. پس از 

مرگ الیاس بن اسد در هرات، طاهر بن عبداهلل 

پسر وی محمد بن الیاس  حکومت این شهر را به

اثیر و . گرچه ابن(1/103: 9833)ابن اثیر، واگذار کرد 

در ضبط نام آخرین حاکم  تاریخ سیستاننویسنده 

هرات دچار اختالف نظر هستند و منبع نخست، نام 

وی را محمد بن اوس انباری و منبع دوم، او را 

حسین بن عبداهلل بن طاهر معرفی کرده اند اما هر دو 

ت را تحت فرمان طاهریان دانسته و گزارش هرا

ق 138اند که این شهر به همراه پوشنگ در سال داده

: 9833اثیر، )ابنتوسط یعقوب لیث سقوط کرد 

 .(103: 9811، تاریخ سیستان؛ 1/933

بندی تأثیر مسائل جغرافیایی بر در جمع

دهی به سرحدات شمال شرقی حکومت شکل

نی که حکومت طاهری توان گفت تا زماطاهریان می

از قدرت نظامی کافی برای اداره متصرفات خود 

برخوردار بود، موانع طبیعی مانند رود جیحون و 

توانستند مرزهای سیاسی را تعیین کنند سیحون نمی

گیری اما با آغاز کاهش اقتدار دربار نیشابور و قدرت

روزافزون خاندان سامانی، فرایند تحدید قلمرو 

شد و در این مرحله بود که رود طاهریان آغاز 

 آفرین شد.جیحون به عنوان مرز دو قدرت نقش

 

 سرحدات جنوب و جنوب غربی 

بر مبنای گزارش ابن خردادبه، سیستان و کرمان، 

های جنوب و جنوب غرب حکومت طاهر بن ایالت

. (83: 9331)ابن خردادبه، دادند حسین را تشکیل می

گذاری مکران، در از آنجا که گزارشی مبنی بر وا

جنوب سیستان، به خاندان طاهری وجود ندارد 

ترین بخش قلمرو طاهریان توان سیستان را جنوبیمی

های خوارج و تحرکات دانست. باوجود فعالیت

حمزه آذرک سرحدات جنوبی طاهریان تا پایان 

ای نکرد و حکومت طلحه بن طاهر تغییر عمده

ابور باقی سیستان همچنان در اختیار حکومت نیش

. در دوره عبداهلل بن طاهر (113: 9818)گردیزی، ماند 

نیز کرمان و سیستان جزو قلمرو وی باقی ماندند 

، اما در دوره طاهر بن 9(83: 9331)ابن خردادبه، 

طلبانه یعقوب لیث های توسعهعبداهلل به علت فعالیت

تدریج برخی از شهرهای سیستان و صالح بن نضر، به

دات طاهریان حذف و به قلمروهای از حوزه سرح

خودمختار در منطقه افزوده شدند. در دوره مزبور، 

مرزهای جنوب شرق طاهریان به علت آن که از 

تر بود توسط لحاظ جغرافیایی به سیستان نزدیک

قدرت محلی نوظهور سیستان تصرف شد. سال 

                                                                      
های عبداهلل بن طاهر از انتقال . التون دنیل این احتمال را که یکی از انگیزه 1

له با مشکالت سیستان بوده مطرح کرده است و پایتخت از مرو به نیشابور مقاب

تواند نتیجه توجه ویژه او به امور بنابراین ادامه سلطه طاهریان بر سیستان می

 (.Elton, Ibidمنطقه بوده باشد )ٍ
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ق شهر بست، واقع در انتهای جنوب شرق 183

دیگر جزو متصرفات حکومت طاهر بن عبداهلل 

حکومت وی نبود، زیرا مردم بست در آن سال به 

صالح بن نضر اعالم وفاداری کرده و به وی خراج 

 .(918: 9811)تاریخ سیستان، دادند 

با افزایش قدرت نظامی یعقوب، تحدید مرزهای 

جنوبی حکومت طاهری در ایالت سیستان تداوم 

ان امری یافت. جدایی منطقه سیستان از قلمرو طاهری

تدریجی بود؛ ابتدا زرنگ مرکز سیستان در سال 

)باسورث، ق به تصرف صالح بن نضر درآمد 181

. منابع تاریخی، گزارش دقیقی از (1/10: 9811

شمار و شهرهای تسخیر شده توسط شورشیان سال

 111اند اما مؤلف تاریخ سیستان سال ارائه نکرده

ر بن م یعنی یک سال پیش از درگذشت طاه 311ق/

عبداهلل را زمان جدایی کامل این ایالت از جغرافیای 

)تاریخ سیستان، داند سیاسی حکومت طاهریان می

. احتماالً پس از این جدایی، مرزهای (100: 9811

 حکومت طاهریان به قهستان محدود شده است.

به گزارش تاریخ سیستان، فراه و اسفزار در سال 

در سیستان ق یعنی هنگامی که یعقوب لیث  131

های خوارج بود، زیر سلطه مشغول مبارزه با شورش

. دو شهر مزبور در جنوب (101)همان: اند وی بوده

و بر این  (183: 9811)لسترنج، هرات قرار داشتند 

ق باید مناطق جنوبی و غربی  131اساس در سال 

هرات را خارج از جغرافیای سیاسی طاهریان تلقی 

گذرد و به شهر اسفزار میکرد. رود اسفزار از وسط 

ریزد و حد فاصل مناطق شرقی و دریاچه هامون می

. (183)همان: شود غربی شهر اسفزار محسوب می

اطالعی کرده لسترنج از نام کهن این رود اظهار بی

است و نام جدید آن را هارود سیستان ضبط کرده 

است. امروزه این رود به نام شهری که در آن قرار 

کیلومتر  100شود و طول آن ن نامیده میدارد ادرسک

. با توجه به آبادانی شهر (119: 9810)عظیمی، است 

نویسان قدیم که ناشی از اسفزار در گزارش جغرافی

 (181: 9811)لسترنج، پرآبی رود ادرسکن بوده است 

توان احتمال داد که این رود سرحد طبیعی می

ن حکومت طاهریان و یعقوب لیث در جنوب خراسا

 بوده باشد.

ق توسط یعقوب  138پس از تسخیر هرات در 

ای محمد بن عبداهلل طاهری در نامه (103)همان: لیث 

حکومت کابل، سیستان، کرمان و فارس را به یعقوب 

. این اقدام حاکم طاهری خواه (101)همان: اعطا کرد 

به دلیل استفاده ابزاری از قدرت نوظهور یعقوب 

برای سرکوب خوارج و شورشیان این مناطق بوده 

یا در جهت سیاست دور کردن یعقوب  )همان(باشد 

از سیستان و خریدن وقت برای هجوم به سیستان 

طور به (819: 9811)مستوفی، صورت گرفته باشد 

نوبی حکومت طاهری را از شرق طبیعی سرحدات ج

هرات تا قهستان محدود کرد. گرچه یعقوب، منشور 

ایالت کرمان و فارس را از محمد بن عبداهلل طاهری 

ق  131دریافت کرده بود اما در روزهای پایانی سال 

)تاریخ سیستان، به این دو ایالت لشکرکشی کرد 

و مناطق مزبور را در قلمرو خود تثبیت  (198: 9811

 رد.ک

کرمان ایالت جنوب غربی قلمرو طاهریان را 

ترین بخش توان غربیداد و بنابراین میتشکیل می

مرز بوده است را این ایالت که با ایالت فارس هم

سرحد نهایی حکومت طاهری در جنوب غرب 

محسوب نمود. احتماالً این حد نهایی به شهر بابک 

الت ترین شهر ایشده زیرا این شهر غربیختم می

کرمان بوده که از دو راه به ایالت فارس متصل 

شده و مسیر هر دو راه از جنوب و شمال دریاچه می
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 .(810: 9811)لسترنج، بختگان بوده است 

گیری سرحدات نقش عوامل جغرافیایی در شکل

جنوب و جنوب غربی حکومت طاهریان به پررنگی 

مرزهای شمالی این حکومت نیست. مرزهای جنوبی 

های نظامی خوارج تهدید ها و فعالیتا با شورشغالب

شد. در های یعقوب لیث تحدید میطلبیو با توسعه

عین حال نباید نقش مناطق بیابانی در غرب کرمان را 

در شکل دادن به مرزهای جنوب غربی طاهریان 

نادیده گرفت، زیرا گزارشی از برخورد طاهریان با 

 حاکمان ایالت فارس در دسترس نیست.

 

 سرحدات شرق و جنوب شرقی 

هیچ گزارش تاریخی مبنی بر تعیین حدود مرزهای 

شرقی حکومت طاهر بن حسین موجود نیست. اگر 

مناطق تسخیر شده توسط خالفت  اسالمی، مالک 

تعیین مرز شرقی حکومت طاهر باشد احتماال کابل 

نقطه پایانی مرز وی بوده است زیرا کابل آخرین 

)مقدسی، شد نقطه شرقی ایالت سیستان محسوب می

 تقسیمات . شاید(813: 9811؛ لسترنج، 801ق: 9199

 مرز عنوان به شهر این تعیین در پیشینی سیاسی

 در مقدسی داشته زیرا نقش طاهری حکومت شرقی

 معرفی سیستان ایالت نقطه آخرین را آن کابل معرفی

 .(801: 9199)مقدسی، است  کرده

یعقوب لیث پس از تسلط کامل بر سیستان 

ق به کابل،  139در سال  (911: 9811، تاریخ سیستان)

ترین شهر قلمرو طاهری، هجوم برد و آنجا را شرقی

های تاریخی، جزئیات دقیقی از تسخیر کرد. گزارش

وضعیت شهرهای کوچکتر واقع در شرق کابل به 

دهند تا بتوان سرحد شرقی حکومت دست نمی

محمد بن عبداهلل بن طاهر را بازشناخت. اما اگر 

د شرقیِ قلمرو آخرین امیر طاهری را مبنای حدو

های غربی شهر کابل فرض کنیم بنابراین از سال بخش

ق مرز حکومت طاهری سرزمین غور یا در 138تا  139

 ترین حالت، منطقه بامیان بوده است.بینانهخوش

ق با تسخیر هرات و پوشنگ توسط 138در سال 

یعقوب لیث، سرحد شرقی و جنوب شرقی قلمرو 

. اگر مناطق شرق (103)همان: محدودتر شد طاهری، 

نیشابور یعنی از بادغیس تا مروالرود به اطاعت از 

یعقوب لیث گردن ننهاده بودند وی پس از تسخیر 

ق قاعدتاً باید به سوی شرق  131نیشابور در سال 

های تاریخی، حاکی از رفت؛ اما گزارشخراسان می

طور مشخص حرکت یعقوب به سوی غرب و به

توان . بر این مبنا می(118)همان: ر گرگان است شه

احتمال داد که منطقه شرق هرات، شامل بادغیس و 

 138شهرهای متعلق به آن در زمان تسخیر هرات )

آمیز ق( یا به صورت نظامی و یا به صورت مسالمت

به اطاعت یعقوب درآمده بودند و در همان سال از 

ر نتیجه اند. دحدود قلمرو طاهریان خارج شده

توان مناطق غرب رود هرات را عمالً به عنوان می

مرز طبیعی مناطق اشغال شده توسط یعقوب و 

مناطق تحت سلطه حکومت طاهری در نظر گرفت. 

ق تا سقوط  138بر اساس این احتمال، از سال 

که  (831: 9811)لسترنج، طاهریان، شهر جام یا زام 

رز شرقی توان مشهر تربت جام امروزی است را می

 حکومت محمد بن عبداهلل طاهری تصور نمود.

توان سرحدات بر اساس گزارش ابن خردادبه می

دقیقی از مرز جنوب شرقی حکومت عبداهلل بن طاهر 

ترسیم نمود. با استناد به این گزارش، جنوب شرق 

سرحدات طاهریان شامل رخج، زمین داور و 

. (83: 9331)ابن خردادبه، شده است زابلستان نمی

رخج در شرق بست و در غرب و جنوب رودهای 

ترنک و ارغنداب قرار دارد و نسبت به سایر شهرهای 
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گفته، فاصله بیشتری با زرنگ مرکز سیستان دارد پیش

. زابلستان منطقه کوهستانی میان دو (819: 9811)لسترنج، 

و بخش  (811)همان: رود هیرمند شمالی و قندهار است 

داور نامیده غربی بست، زمین جنوبی آن در ناحیه

خردادبه باید . با تکیه بر گزارش ابن(810)همان: شود می

پذیرفت که رود بزرگ شهر خاش که خاش رود نام 

دارد سرحدی طبیعی برای قلمرو عبداهلل بن طاهر 

داور شده است، زیرا مناطق زابلستان و زمینمحسوب می

صلی خاش از شرق به این رود محدود هستند. مجرای ا

رود در اراضی ریگستانی و مناطق نیمه صحرایی قرار 

 (119: 9810)عظیمی، کیلومتر است  800دارد و طول آن 

توانسته در تعیین سرحدات و باتوجه به این شرایط می

 طبیعی، نقش بارزی ایفا نماید.

شهر بست در انتهای جنوب شرق سرحدات 

ود. شداور محسوب میطاهریان و جزو منطقه زمین

چنانچه خاش رود، سرحد طبیعی جنوب شرق 

توان شهر بست را در قلمرو طاهری تلقی شود نمی

نقشه جغرافیای سیاسی طاهریان جای داد. یک 

گزارش تاریخی مبنی بر جدایی شهر بست از حوزه 

ق و  190فرمانروایی طلحه بن طاهر در سال 

ق  199سرکوب شدن شورش این شهر در سال 

مدعای ما تلقی شود. گزارش این تواند ناقض می

واقعه در تاریخ سیستان بازتاب یافته و هویت رهبر 

)تاریخ سیستان، عیار سیستانی شورشیان نامعلوم است 

های جغرافیایی باال به ما اجازه . استدالل(911: 9811

دهد تا شهر بست را در شمار شهرهای موقت می

 تحت سلطه طاهریان به شمار آوریم؛ زیرا اگر

-حاکمیت حکومت طاهری بر این شهر تداوم می

داشت باید در روزگار عبداهلل بن طاهر که اوج 

شود نیز در قلمرو فرمانروایی طاهریان محسوب می

گرفت. موجود نبودن نام شهر بست در وی قرار می

فهرست ابن خردادبه شاهد مهم دیگری بر این 

 .(111: 9831)اکبری، مدعاست 

مت طاهری نقش عوامل در آغاز تأسیس حکو

جغرافیایی در تعیین مناطق مرزی شرق این حکومت 

نظامی،  -چندان روشن نیست. پس از علل سیاسی

های پرآب در تعیین سرحدات شرقی و تأثیر رودخانه

های زمانی مختلف، شرقی طاهریان در دورهجنوب

قابل تأمل است. اقدامات نظامی یعقوب لیث سبب 

شرق حکومت طاهریان شد جدایی برخی شهرها از 

ق رود هرات به عنوان یک عامل  138اما در سال 

گیری مرز میان طاهریان و صفاریان طبیعی در شکل

نقش مؤثری ایفا نمود. رود پرآب و مهم خاش رود، 

مرز طبیعی حکومت طاهری در سرحدات جنوب 

شرق را شکل داد. ایفای نقش مرزی برای خاش 

دیدات نظامی صفاریان رود، ارتباط مستقیمی به ته

نداشت و حتی در دوره عبداهلل بن طاهر نیز این رود 

 شد.سرحدی طبیعی محسوب می

 

 غربی سرحدات غرب و شمال

های مرز غربی قلمرو طاهر بن حسین با ناهمواری

تر از همه رشته جغرافیایی غرب فالت ایران و مهم

شود. براساس های زاگرس مشخص میکوه

های موجود، جغرافیای سیاسی حکومت گزارش

های شرق طاهر بن حسین، شامل همه سرزمین

های زاگرس به استثنای ایالت فارس و رشته کوه

ن بوده است. این امر به روشنی گواه مناطق جنوبی آ

این مسئله است که دستگاه خالفت عباسی، رشته 

های زاگرس را به عنوان یک عامل طبیعی مؤثر کوه

در جدایی مناطق داخلی فالت ایران از حوزه 

های بعد نیز کرد و در دورهرودان تلقی میمیان
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خواهان حفظ این فاصله طبیعی بود. البته عامل 

به طور کامل و به صورت مکانیکی در ایجاد  جغرافیا

کرد؛ زیرا اگر این مرزهای سیاسی نقش بازی نمی

های زاگرس، مرز دقیق کوهبود باید رشتهگونه می

های تحت حاکمیت طاهریان قرار خالفت و سرزمین

داد تا برخی خالفت ترجیح میحالی که در گرفت. می

های واقع در شرق زاگرس مانند فارس در ایالت

ر خودش باشد تا حریم میان خالفت و طاهریان اختیا

 فقط عوارض جغرافیایی و موانع طبیعی، مانند رشته

به  (81: 9331)ابن خردادبه، ها نباشد. تعیین ری کوه

ترین شهر تابع حکومت طاهری توسط عنوان غربی

خالفت بغداد، ناشی از چنین نگرشی است. گزارش 

مدعی هستند  منابع تاریخی، ادعای پژوهشگرانی که

کل حوزه شرق بغداد، قلمرو طاهر بن حسین بوده 

را  (11: 9831؛ یادگاری، 1/31: 9811)باسورث، است 

 کند.تأیید نمی

سرحدات تثبیت شده طاهریان تا شهر ری بوده 

توان آذربایجان و ارمنستان را هم برای است اما می

مدتی بسیار محدود در نقشه سیاسی طاهریان جای 

از کشته شدن محمد بن حمید، آذربایجان و داد. پس 

ارمنستان برای مدتی محدود و کمتر از یک سال از 

)الیعقوبی، سوی مأمون به عبداهلل بن طاهر واگذار شد 

. در پی بازگشت و استقرار عبداهلل در (9/118بی تا، 

خراسان، حکومت این دو ایالت از سوی مأمون به 

واگذار شد  علی بن هشام و عبداألعلی بن احمد

. با درنظرگرفتن تاریخ کشته شدن محمد جا()همان

ق و بازگشت عبداهلل  191بن حمید در اوایل سال 

توان می جا()همانق  193به خراسان در سال 

ق در نقشه  191آذربایجان و ارمنستان را در سال 

 سیاسی طاهریان جای داد.

شمال غرب قلمرو طاهر بن حسین، شامل 

زندران یعنی طبرستان تا رویان جنوب دریای ما

شد. تعیین این محدوده، حاصل ترکیبی از عوامل می

سیاسی و جغرافیایی بود. عامل سیاسی به منشور 

مأمون مبنی بر واگذاری مناطق یادشده به عنوان 

گیری حکومت طاهربن حسین حوزه خراج

. عامل جغرافیایی (918)اإلصفهانی، بی تا: گشت بازمی

یان مربوط است زیرا شهری بزرگ در به اقلیم رو

های غرب طبرستان و کرسی کوهستانی کوهستان

. رویان (8/901: 9113)حموی، طبرستان بوده است 

مرز طبیعی غرب طبرستان با دیلم و قزوین محسوب 

. مرتفع بودن رویان (811: 9811)لسترنج، شد می

نسبت به سایر مناطق طبرستان سبب شد تا برخی 

سان قدیم در متعلق بودن رویان به جغرافی نوی

ای جدا به حساب طبرستان تردید کنند و آن را منطقه

. بر اساس منشور (8/901: 9113)حموی، آورند 

ترین قسمت آن یعنی مأمون، طبرستان تا غربی

رویان، جزو قلمرو طاهر بود اما به دلیل سکوت 

های مختلف منابع تاریخی درباره اوضاع محلی بخش

ن، آشکار نیست که در عالم واقع، کل طبرستا

طبرستان باجگذار وی بوده باشد. شهریار بن شروین 

حاکم باوندی پس از خروج قارن دوم حاکم خاندان 

قارن برای کمک نظامی به مأمون، قلمرو وی را 

. اگر قلمرو (9/101)ابن اسفندیار، بی تا: تصرف کرد 

بوده  باوندی در این زمان، شامل فریم، آمل و ساری

باید محدوده حکومتی  (31: 9811)رازپوش، باشد 

خاندان کارن را در جنوب همین شهرها و در 

های کوه قارن دانست. کوه قارن در دوره دامنه

 (8/911: 9113)حموی، اسالمی به جبل شهریار 

. (991: 9831)ترکمنی آذر و پرگاری، شهرت یافت 

ارن مؤلف حدود العالم سرچشمه رود تجن را کوه ق

داند که با گذر از شهر فریم و ساری به دریای می
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)حدود العالم من المشرق الی ریزد مازندران می

التون با در نظر داشتن منشور  (.18: 9118المغرب، 

های حکومتگر حکومتی مأمون و وجود خاندان

متعدد بومی برآن است که وضعیت این منطقه بسیار 

 .(Ibid)پیچیده بوده است 

توانیم حکومت خودمختار اساس میبر این 

شهریار باوندی را از ساری به سوی غرب طبرستان 

بدانیم اما حدود دقیق آن در منابع، روشن نیست. در 

نتیجه، مناطق یادشده نه در اختیار خالفت و نه در 

اند و مرز غربی طاهریان اطاعت حکومت طاهریان بوده

یار پسر و توانسته به ساری محدود بوده باشد. مازمی

جانشین قارن دوم نتوانست بر میراث پدرش دست یابد 

و شهریار باوندی توانست حوزه حکومت وی را نیز از 

. با توجه به این (9/101تا: اسفندیار، بی)ابنآن خود کند 

ق  190تا سال  109که شهریار بن شروین از سال 

قدرت را در مناطق شرقی طبرستان در دست داشته 

در این محدوده زمانی نمی  (891: 9839)باسورث، است 

توان ساری تا انتهای غرب مازندران را جزو جغرافیای 

 سیاسی طاهریان محسوب کرد.

شهریار بن شروین، حاکم باوندی تا هنگام 

)ابن ق خودمختار و مستقل 190مرگش در سال 

و مرکز قلمرو حکومت وی  (9/103اسفندیار، بی تا: 

ر شرق طبرستان بوده است شهر فریم واقع د

. پس از مرگ وی پسرش (893: 9839)باسورث، 

شاپور به قدرت رسید اما در این زمان، مازیار با 

کمک موسی بن حفص، فرستاده نظامی ویژه مأمون 

توانست حاکم باوندی را شکست دهد و قلمرو خود 

. مأمون مناطق دشت )همان(را از وی بازپس گیرد 

بن حفص و مناطق کوهستانی طبرستان را به موسی 

را به مازیار واگذار کرد. با توجه به خراجگذار بودن 

ق به  191مازیار و موسی بن حفص تا سال 

توان طبرستان را از می جا()همانحکومت نیشابور 

 198ق تا پایان حکمرانی طلحه بن طاهر) 190سال 

 ق( جزو قلمرو طاهریان به شمار آورد.

ام طبرستان در حوزه شاید دلیل ذکر نشدن ن

دهندگان به عبداهلل بن طاهر را بتوان این گونه خراج

تحلیل کرد که این ایالت نه همیشه مستقل از 

طاهریان و نه در شمار تابعان آنان بود؛ زیرا همواره 

در نوسان جدایی و اطاعت از نیشابور قرار داشت. 

ق و پس از درگذشت  191مازیار بن قارن در سال 

ق  191خلیفه موسی بن حفص در سال کارگزار 

)ابن اسفندیار، بی تا: قلمرو وی را تصرف نمود 

ق( 193ق تا هنگام مرگ مأمون)191. از سال (9/103

هایی داد و اگرچه نشانهطبرستان به نیشابور خراج می

)ابن اسفندیار، بی تا: مبنی بر تمرد مازیار آشکار شد 

رسال خراج به اما وی با ا (11: 9813؛ مرعشی، 9/101

نیشابور عمال طبرستان را در نقشه سیاسی طاهریان 

قرار داده بود. با به خالفت رسیدن معتصم عباسی، 

مازیار با این بهانه که فقط به شخص خلیفه خراج 

خواهد داد از دادن مالیات به عبداهلل بن طاهر 

(. بنابراین از 1/30: 9831خودداری کرد )الطبری، 

جنبش مازیار سرکوب شد نباید ق که 111-193سال 

سیاسی جزو  -های تاریخیطبرستان را بر روی نقشه

 حکومت طاهریان محسوب کرد.

پس از سرکوب جنبش مازیار و فروپاشی سلسله 

وند، حکومت طبرستان از سوی معتصم به عبداهلل قارن

های طبرستان سبب شد تا بن طاهر اعطا شد. ناآرامی

آنان شخصاً در طبرستان خاندان طاهری و وابستگان 

دخالت کنند و خراج شهرهای مختلف آن به نیشابور 

فرستاده شود. عبدهلل بن طاهر عمویش حسن بن 

حسین بن مصعب را به طبرستان فرستاد و وی تا 

ق در طبرستان  111هنگام مرگ در ذوالحجه سال 
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. حدود (9/119)ابن اسفندیار، بی تا:حکومت کرد 

حسین و این که مرز غربی سرحدات قلمرو حسن بن 

 شده، نامعلوم است. طبرستان تا چه شهری را شامل می

به روایت ابن اسفندیار، عبداهلل بن طاهر پسرش 

طاهر را به حکومت طبرستان فرستاد اما او یک سال 

و سه ماه بعد به علت مرگ پدرش به خراسان 

جا(. گزارش ابن بازگشت و جانشین پدر شد )همان

بل پذیرش نیست و حکومت طاهر بن اسفندیار قا

 عبداهلل را باید بیش از یک سال و سه ماه دانست؛

زیرا اگر طاهر بالفاصله جانشین حسن بن حسین 

شده باشد و فقط یک سال و سه ماه حاکم طبرستان 

بوده باشد؛ با توجه به روایت ابن اسفندیار، تاریخ 

ق 113درگذشت عبداهلل بن طاهر را باید سال 

های معاصر در حالی که منابع کهن و پژوهشدانست 

اند القولق متفق180در تاریخ درگذشت وی در سال 

؛ لین 1/989: 9831؛ الطبری، 1/130)الیعقوبی، بی تا: 

 .(813: 9839؛ باسورث، 991: 9831پول، 

برخی از نویسندگان، بدون توجه به این تناقض 

اند. ردهشمارانه به نقل قول ابن اسفندیار بسنده کسال

مهرآبادی با این که به تاریخ طبرستان ابن اسفندیار 

ارجاع داده اما تاریخ درگذشت حسن بن حسین را 

ثبت کرده است  113از متن همان منبع، اشتباها 

. اکبری نیز بدون درنظرگرفتن (31: 9831)مهرآبادی، 

تناقض نهفته در طول مدت حکومت طاهر بن 

اهلل بن طاهر، به ارائه عبداهلل با تاریخ درگذشت عبد

فهرستی از حاکمان طاهری طبرستان و مدت 

حکومت آنها بر اساس گزارش ابن اسفندیار بسنده 

. بر این اساس، (818و 198: 9831)اکبری، کرده است 

ق در نقشه سیاسی 180تا  111طبرستان از سال 

گیرد و از همین جا علت ذکر طاهریان جای می

ابن خردادبه آشکار  نشدن این ایالت در فهرست

ق 119شود. فهرست ابن خردادبه مربوط به سال می

و در این سال  (81: 9331)ابن خردادبه، است 

 حاکمیت طبرستان در اختیار مازیار بوده است.

موقعیت جغرافیایی ویژه طبرستان و حساسیت 

اوضاع سیاسی آن طاهر بن عبداهلل را مجاب کرده 

، افرادی از وابستگان بود تا برای اداره این منطقه

خاندان طاهری مستقیماً در آنجا حکومت کنند. وی 

ق برادرش محمد بن عبداهلل به 181تا  180از سال 

ق سلیمان بن عبداهلل بن 110طاهر و از این سال تا 

)ابن اسفندیار، طاهر به حکومت طبرستان منصوب کرد 

ق حکومت 130تا  110. از سال (111-9/119تا: بی

ان طاهری بر طبرستان غیرمستقیم بود و آنان از کارگزار

کردند. جرجان و از طریق وزیر، طبرستان را اداره می

ق سلیمان بن عبداهلل، ابتدا منصور بن یحیی 110سال 

یکی از دبیران مرو را حاکم طبرستان قرار داد سپس 

وی را عزل و محمد بن عیسی بن عبدالرحمن را 

. ظاهرا عملکرد محمد (9/111)همان: جانشین وی نمود 

آمیز بوده است اما سلیمان به جای او بن عیسی موفقیت

عبداهلل قریش و سپس اسد بن جندان را در آمل حاکم 

. سلیمان در نهایت محمد بن اوس (9/118)همان: کرد 

را به حکومت آمل منصوب کرد و چالوس و رویان را 

یک  . بنابرجا()هماننیز توأمان در اختیار وی گذاشت 

تواند یکی از نظر نیز گسترش نفوذ در طبرستان می

های طاهر در انتقال پایتخت از مرو به نیشابور انگیزه

 . (Elton, Ibid)بوده باشد 

چالوس در پنج فرسخی غرب آمل و متصل به 

منطقه کوهستانی رویان در سرحد غربی طبرستان 

. شاید از اشاره ویژه (813: 9811)لسترنج، بوده است 

ابن اسفندیار به چالوس و رویان بتوان استنباط کرد 

که منطقه غرب طبرستان تا هنگام انتصاب محمد بن 

اوس در اختیار حکومت طاهری نبوده و آمل و 
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اند. شدهشهرهای وابسته به آن سرحد محسوب می

شایان توجه است که ابن اسفندیار به تاریخ 

ادشده کمترین توجهی نشان های سیاسی یدگرگونی

-110توان تحوالت سیاسی نداده است و حتی نمی

گذاری ق منطقه طبرستان را به درستی تاریخ130

کرد. محمد بن اوس آخرین کارگزار طاهری در 

طبرستان در دوره طاهر بن عبداهلل است که حکومت 

ق ادامه یافته است 130وی بر طبرستان تا سال 

. بر این اساس، بخشی وسیعی (1/119: 9831)الطبری، 

از طبرستان، اگرچه شاید نه همه مناطق آن، در دوره 

ساله طاهر بن عبداهلل در زمره جغرافیای سیاسی  93

 حکومت طاهریان بوده است.

ق محمد بن عبداهلل بن طاهر توانست قیام 130سال 

یحیی بن عمر طالبی را سرکوب کند و خلیفه مستعین 

هایی از طبرستان در کالر و زمین به پاداش این اقدام،

چالوس که متصل به ایالت دیلم بودند را به وی واگذار 

. محمد بن عبداهلل طاهری کاتب مسیحی )همان(کرد 

های کالر و خود جابر بن هارون را برای گرفتن زمین

چالوس فرستاد. با عنایت به گزارش ابن اسفندیار، 

یار طاهریان چالوس پیش از ورود جابر هارون در اخت

و بنابراین  (9/118)ابن اسفندیار، بی تا: بوده است 

توان نتیجه گرفت که تنها شهر کالر توسط خلیفه می

مستعین به محمد بن عبداهلل طاهری واگذار شده بود. 

ترین قسمت طبرستان و در یک منزلی کالر در غربی

 .(811: 9811)لسترنج، چالوس قرار داشته است 

های ارون بر مردم در کنار مالیاتستم جابر بن ه

سنگین محمد بن اوس و سلیمان بن عبداهلل 

دار در ساز قیام مردم به رهبری دو برادر زمینزمینه

های محمد و جعفر فرزندان کالر و چالوس به نام

. این جنبش برای (1/111: 9831)طبری، رستم شد 

رهایی کامل طبرستان از سلطه خالفت و حاکمان 

ه سوی حسن بن زید علوی متمایل شد و با طاهری ب

داران و بزرگان منطقه وی به عنوان حمایت زمین

رهبر قیام، امور را به دست گرفت. حسن بن زید در 

ق با تعیین عامالنی برای مناطق مختلف 130سال 

طبرستان و متقابال اعالم وفاداری حاکمان 

خودخوانده جدید محلی با وی، درگیری نظامی با 

تا: )ابن اسفندیار، بیزاران طاهریان را آغاز کرد کارگ

ق با حسن بن 130رمضان  13. سران دیلم در (9/111

زید بیعت کردند و او توانست پنج روز پس از آغاز 

قیام شهر کچور را تصرف و در مصالی آن نماز عید 

. تاریخ بیعت سران (980: 9813)مرعشی، به جا آورد 

خورشیدی  118آبان  98ا دیلم با رهبر علوی برابر ب

است و باتوجه به بارانی بودن اقلیم مازندران در پاییز 

آسای وی پی برد. توان به چرایی پیشرفت برقمی

گرچه نبردهای شورشیان طبرستان با شکست و 

پیروزی همراه بود، اما خروج تدریجی طبرستان از 

نقشه سیاسی طاهریان را باید از همان آغاز قیام در 

ق دانست. در یک فرایند سه ساله و در 130سال 

ق طبرستان به صورت رسمی و کامل و 138سال 

برای همیشه از سیطره طاهریان و خالفت جدا شد 

 .(9/111)ابن اسفندیار، بی تا: 

درحالی که سرحد شمال غربی طاهریان به علت 

ناهمواری فراوان و شرایط اقلیمی جنوب دریای 

عرض تغییر و تحول مازندران به صورت دائم در م

قرار داشت و برای حکومت طاهری قابل کنترل 

نبود؛ مرز غربی طاهریان که به ری ختم می شد از 

ثبات نسبی برخوردار بود. یکی از اصلی ترین علل 

این ثبات، فقدان عوارض طبیعی صعب العبور بین 

نیشابور و ری و سهولت دسترسی به ری برای 

ر این شهر بود. طاهریان در صورت بروز آشوب د

ری نیز به سرنوشت شهرهای جنوب مازندران دچار 
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طلبان طبرستانی آن را به حکومت شد و استقالل

خویش منضم نمودند. حسن بن زید پس از تسخیر 

( یکی از علویان به 9/180آمل )ابن اسفندیار، بی تا: 

نام احمد بن عیسی را به ری فرستاد که این فرد 

را در این شهر شکست  توانست نیروهای طاهری

دهد و نماز عید قربان را در ری برگزار نماید 

 . (1/111: 9831)الطبری، 
 

های جغرافیای سیاسی حکومت بازنگری در نقشه

 طاهریان

های تعیین حدود مرزها و جغرافیای سیاسی حکومت

کهن، کاری تخمینی و دشوار است. تغییر 

طول  جایی شهرهای معمور درها و جابهسکونتگاه

افزاید. به سبب فقدان زمان بر پیچیدگی موضوع می

های کهن، تنها راه نقشه تاریخی برجای مانده از دوره

ها مراجعه به تعیین محدوده قلمرو حکومت

های های منابع مکتوب است. کتابگزارش

ترین ها از مهمنگاری، جغرافیایی و سفرنامهتاریخ

های سیاسی دورههای جغرافیای منابع بازترسیم نقشه

 شوند. گذشته محسوب می

هایی که در های قلمرو حکومتامروزه نقشه

های توان در اطلساند را میفالت ایران شکل گرفته

عدم ثبات سیاسی  همچونعواملی تاریخی بازجست. 

نظامی زودگذر و  -ها، تحوالت سیاسیحکومت

مسئله تصرف و جدایی مکرر شهرهای تحت نفوذ 

یا چند  برای هر یک توانمیحتی یک حکومت، 

سال از فرمانروایی آن حکومت، نقشه سیاسی 

پذیر و نه مجزایی ترسیم نمود که این امر نه امکان

امروزه برای نشان دادن قلمرو یک ضروری است. 

های تاریخی، دوران اوج حکومت کهن در اطلس

گسترش یا عصر طالیی آن حکومت را مالک ترسیم 

گیرند. این میجغرافیای سیاسی آن حکومت درنظر 

های ای در ترسیم نقشهروش به صورت گسترده

 های تاریخی کاربرد دارد.اطلس

نقشه سیاسی حکومت طاهریان در چندین اطلس 

یابی است که ظااهرا بار   ایرانی و خارجی قابل دست

تارین  اناد. مهام  های تاریخی، ترسیم شدهمبنای گزارش

هاای خاارجی در نشاان دادن محادوده     ضعف اطلاس 

های نخساتین اساالمی،   های ایرانی سدهمرو حکومتقل

ترسیم جغرافیای سیاسی چندین حکومت نامتقاارن بار   

روی یک نقشه است. به دلیل آن که موضاوع محاوری   

ها، موضوع کلی و وسیع جغرافیاای تااریخی   این اطلس

جهان اسالم است دقت کمی در تعیاین حادود قلمارو    

ه عنوان نموناه  های اسالمی به کار رفته است. بحکومت

های منتشار شاده در ساال    در یکی از جدیدترین اطلس

م با عنوان اطلس تاریخ اساالمی، مرزهاای دقیاق    1091

حکوماات طاااهری و صاافاری مشااخص نیساات و بااا  

 یکدیگر همپوشانی دارد.

 
 

 

 

 

 

 

 
 

(Sluglett - Currle, 2014: 23) 
که پیداست این نقشه با هدف ترسیم قلمرو چنان

م ترسیم شده است 1شرقی خالفت اسالمی در سده 

های طاهریان، و به همین دلیل، قلمرو حکومت

صفاریان، سامانیان، علویان طبرستان و حتی قرمطیان 

در یک نقشه به نمایش درآمده است. آشکار است که 
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تعیین حدود ای انتظار دقت در جزئیات از چنین نقشه

توان داشت. در نقشه فوق، بخش مرکزی تا را نمی

جنوب آن چه که قلمرو صفاریان فرض شده است تا 

پیش از ظهور یعقوب لیث در تملک حکومت 

طاهریان بوده است اما نقشه به دلیل همزمانی نمایش 

 چند حکومت، گویای این واقعیت نیست.

رین اطلس تاریخ اسالم اثر حسین مونس از مشاهورت 

هاای آن  های عربی است که نقشهو معتبرترین اطلس

بیانگر سیر گساترش اساالم در هماه منااطق جهاان      

هاای  های این اطلس باه دولات  است. بخشی از نقشه

اسالمی مستقر در ایران اختصاص یافته است. با ایان  

که ماونس در نخساتین نقشاه مرباوط باه ایاران باه        

ی سایر  حکومت طاهریاان، توجاه نشاان داده اماا و    

سال نخست را با حوزه  100گسترش اسالم در طول 

قلمرو طاهریان در یاک نقشاه ترسایم کارده اسات.      

همین مسأله سبب شده تا نقشه وی ترکیبی و کلی و 

 فاقد دقت الزم شود.

 
 (111: 9833)مونس، 

مونس، قلمرو طاهریان را در بخش سبزرنگ 

نقشه گنجانده است و هرچند وی قصد داشته تا 

فتوحات مسلمانان در دوره خلفای راشدین و  روند

امویان را تفکیک کند اما عمالً فرارود را از جغرافیای 

سیاسی طاهریان جدا کرده است. مرزهای غربی 

طاهریان در این نقشه کامال مبهم است و مرزهای 

شرقی، نادرست ترسیم شده است؛ زیرا زابلستان، 

یعقوب، از قندهار و کابل که تا دوره پیش از ظهور 

اند در نقشه سیاسی این آن حکومت طاهری بوده

 اند.حکومت قرار نگرفته

اطلس تاریخی ایران، نخستین اطلاس بازرگ ایرانای    

با همکاری گروهای پرشامار    9830است که در سال 

از پژوهشگران معاصر تدوین شد. یک نقشاه از ایان   

مجموعه باه جغرافیاای تااریخی حکومات طااهری      

ست. اطلس ملی ایاران کاه در ساال    اختصاص یافته ا

برداری کشاور تهیاه و   ش توسط سازمان نقشه 9813

منتشر شاد نیاز در بیشاتر ماوارد مبتنای بار الگاوی        

 های اطلس یادشده است.نقشه

 
 (1: 9830)اطلس تاریخی ایران، 

 

 
 .(31: 9813)سازمان نقشه برداری کشور، 

های دو اطلس قبلای را باا   کتاب جغرافیای مرز، نقشه



 11های محلی ایران، سال ششم، شماره اوّل، پیاپی پژوهشنامه تاریخ           88

ابعاد کوچکتر و با وضوح بیشتر در خاود جاای داده   

است. این کتاب در قطع وزیری باه چاار رسایده و    

های آن بسیار واضح و گویاسات. وضاوح ایان    نقشه

ها به دلیل زمینه کدر و رنگ صاورتی محادوده   نقشه

 هاسات و باه هماین جهات مرجاع     قلمرو حکومات 

مناسبی برای پژوهشگران جغرافیاای تااریخی اسات.    

آیاد  نقشه تاریخی حکومت طاهریان که در ادامه مای 

 برگرفته از این کتاب است.

 
 .(901: 9833)اخباری و نامی، 

های تاریخی و مطالبی که در با مراجعه به گزارش

متن این مقاله درباره گسترش و تحدید مرزهای 

این سلسله مورد بحث سیاسی طاهریان در طول عمر 

های های اطلستوان در صحت نقشهقرار گرفت؛ می

های موجود حکومت در نقشه موجود تردید نمود.

هایی که در شمار مرزهای طاهریان، بعضی سرزمین

اند؛ اساسا دهشمالی، جنوبی و غربی طاهریان تلقی ش

برای مدت کوتاهی، زیرمجموعه جغرافیای سیاسی 

له قابل اغماض است زیرا ئاین مس اند.طاهریان بوده

رسیم نقشه سیاسی تر گذشت، برای تچنان که پیش

های پیشین معموالً بر دوران اوج شکوفایی حکومت

شود. نکته قابل تأمل، حدود سرحدات آنان تأکید می

شرقی قلمرو طاهریان است که از دوران شکوفایی 

 این حکومت نیز فراتر ترسیم شده است.

پژوهشگران درباره دوره اوج حکومات طاهریاان در   

نظااری ندارنااد. عصاار عبااداهلل باان طاااهر اخااتالف  

شهرهای تابع حکومت طاهری در این دورانِ اوج در 

گاازارش اباان خردادبااه بااه صااورت جزئاای و دقیااق 

. در (81-81: 9331خردادبااه، )اباانانااد شناسااایی شااده

های ایرانی شاهرهای بسات،   نقشه طاهریان در اطلس

قندهار و مولتان در شامار شاهرهای تاابع طاهریاان     

ه بار اسااس گازارش    قلمداد شده است؛ در حالی کا 

های ارائه شاده در ایان   منابع مکتوب کهن و استدالل

مقاله، به ویژه در بخاش سارحدات شارق و جناوب     

تااوان متعلااق بااه گفتااه را نماایشاارقی، شااهرهای پاایش

جغرافیای سیاسی طاهریان دانست. همچنین در گزارش 

ابن خردادباه ناام جزیاره هرماوزی در میاان شاهرهای       

تاوان  ان وجاود نادارد و نمای   گزار حکومت طاهریا باج

های موجود که مرزهای طاهریان را تاا ایان بنادر    نقشه

اند مستند دانست. بر این اساس نقشه دیگری امتداد داده

طراحی و پیشانهاد شاده اسات کاه مرزهاای شارقی و       

جنااوب شاارقی حکوماات طاهریااان در آن تصااحیح و  

بازترسیم شده است. الزم باه توضایح اسات کاه نقشاه      

، برگرفته از نقشه طاهریاان موجاود در کتااب    پیشنهادی

جغرافیای مرزهاست که با اندکی اصاالحات در بخاش   

 جنوب شرقی آن، دوباره ترسیم شده است.

 
)نقشه پیشنهادی جدید برای مرزهای تصحیح شده حکومت 

 طاهریان بر پایه نقشه موجود در کتاب جغرافیای مرز(
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 گیرینتیجه

هاای مناابع   در این پاژوهش باا اساتناد باه گازارش     

مکتااوب، تحااوالت تاااریخی ماارتبط بااا گسااترش و 

تحدیااد مرزهااای حکوماات طاهریااان بررساای شااد. 

گیاری مرزهاای حکومات طاهریاان در     چرایی شکل

مناطق سرحدی با توجه به نقش عوارض جغرافیاایی  

نظامی، قابل تبیین اسات.   -در کنار تحوالت سیاسی 

های مکانی و زمانی ویژه، عوارض عیتدر برخی موق

دهی به مناطق سارحدی  جغرافیایی در ایجاد و شکل

حکومت طاهریان نقش مهمی ایفا کرده است. با ایان  

هاای مناابع   توان میازان انطبااق گازارش   رویکرد می

هااای موجااود را  هااای اطلااس مکتااوب و نقشااه 

هاای سیاسای   جاا کاه نقشاه   اعتبارسنجی کارد. از آن 

یشاین بار مبناای دوران اقتادار آناان      هاای پ حکومت

تاوان حادود سارحدات شامالی،     اند مای ترسیم شده

های موجاود را باا   جنوبی و غربی طاهریان در اطلس

اندکی اغماض پاذیرفت. اماا مارز شارقی حکومات      

هاای مناابع مکتاوب،    طاهری بسیار فراتر از گازارش 

ترسیم شده است و شهرهای بست، قندهار و مولتاان  

متعلق به قلمرو طاهریان دانست. قنادهار   توانرا نمی

در دوران اوج حکومت طاهریان هم در شمار خاراج  

گزاران این حکومات نباوده اسات. اگار قنادهار در      

محاادوده جغرافیااای سیاساای طاهریااان نباشااد شااهر 

مولتان که در موقعیات غارب قنادهار قارار دارد باه      

صورت طبیعی از نقشه طاهریان حذف می گردد. نام 

تارین  ست در فهرست ابن خردادبه کاه اصالی  شهر ب

گاازارش شااناخت دقیااق شااهرهای تااابع طاهریااان   

شود نیامده است و همچناین ایان شاهر    محسوب می

در بیساات سااال پایااانی حکوماات طاااهری از بدنااه  

حکومت خراسان جدا شده است. باه ایان دو علات    

تاوان زیار مجموعاه جغرافیاای     شاهر بسات را نمای   

 .سیاسی طاهریان تلقی کرد
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